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Temat

Sprostowanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji i zmniejszeniu zaangażowania kapitałowego w 
Spółce
Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportu 80/2010 z dnia 27 października 2010 roku Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z 
siedzibą w Warszawie (03-301)  przy ul. Jagiellońskiej 74 E (dalej jako „Spółka” lub „Optimus”) informuje, iż w dniu
28 października 2010 roku wpłynęło do Spółki sprostowanie zawiadomienia złożonego  Spółce w  dniu 27 
października 2010 roku przez Pana Piotra Nielubowicza, o następującej treści:

„W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 27 października 2010 składanego z tytułu artykułu art. 69 ust. 2 pkt 2 
„Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję iż w przedmiotowym zawiadomieniu doszło do omyłki polegającej 
na podaniu, iż akcje Spółki Optimus S.A. zbyte zostały przez Pana Marcina Iwińskiego w wyniku transakcji 
pakietowych. W związku z powyższym zmianie ulega część treści zawiadomienia, w następującym zakresie:

Było:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. 
nr 184 poz. 1539 („Ustawa”), informuję, iż w wyniku zawarcia przez Pana Marcina Iwińskiego w dniach 25-26 
października 2010 roku pakietowych transakcji zbycia akcji Spółki Optimus S.A. („Transakcje”) na rynku 
regulowanym - Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie, udział w ogólnej liczbie głosów Optimus S.A. 
(„Optimus”)  podmiotów działających w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy tj. Pana Marcina 
Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza, Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego a także Pani Edyty 
Wakuły, Adama Badowskiego, Michała Nowakowskiego oraz Roberta Wesołowskiego, uległ zmniejszeniu o 
1.150.000 akcji i tyle samo głosów reprezentujących 1,64 % kapitału zakładowego i tyle samo głosów Optimus i 
osiągnął 43,43% ogólnej liczby głosów.”

Powinno być:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. 
nr 184 poz. 1539 („Ustawa”), informuję, iż w wyniku zawarcia przez Pana Marcina Iwińskiego w dniach 25-26 
października 2010 roku transakcji zbycia akcji Spółki Optimus S.A. („Transakcje”) na rynku regulowanym - Giełdzie 
Papierów wartościowych w Warszawie, udział w ogólnej liczbie głosów Optimus S.A. („Optimus”)  podmiotów 
działających w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy tj. Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra 
Nielubowicza, Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego a także Pani Edyty Wakuły, Adama 
Badowskiego, Michała Nowakowskiego oraz Roberta Wesołowskiego, uległ zmniejszeniu o 1.150.000 akcji i tyle 
samo głosów reprezentujących 1,64 % kapitału zakładowego i tyle samo głosów Optimus i osiągnął 43,43% 
ogólnej liczby głosów.”

W pozostałym zakresie treść zawiadomienia z dnia 27 października 2010 roku nie ulega zmianie.”
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